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Informacje o programach: 

INTERREG (Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego) 

Celem Programu dla Europy Środkowej jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej 

integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej. Priorytety w programie w latach 

2014-2020 to wspieranie innowacyjności, poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności, odpowiedzialne 

korzystanie ze środowiska oraz poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów. 

Celem Programu dla regionu Morza Bałtyckiego jest zrównoważone wykorzystanie regionu w oparciu  

o bogactwo środowiskowe i ekonomiczne. W programie w latach 2014-2020 wspierane będą projekty 

dotyczące współpracy w dziedzinach: innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi 

oraz zrównoważonego transportu. 

Beneficjenci: oba programy transnarodowe są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej 

Polski. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie państwowe  

i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, 

regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje 

(warunkiem jest posiadanie osobowości prawnej). 

Partnerstwo: minimalne wymogi ustalone dla Programu dla Europy Środkowej oznaczają, że konsorcja 

partnerskie angażować powinny co najmniej trzech partnerów finansujących, z co najmniej trzech krajów 

oraz z których co najmniej dwóch partnerów usytuowanych jest w unijnych regionach Europy Środkowej. 

Partnerstwo: w każdym z projektów dla Programu dla Regionu Morza Bałtyckiego wymagany jest udział 

instytucji z co najmniej trzech państw. Ponadto, w czwartym priorytecie IBSR zapewnione zostaną fundusze 

na finansowanie działań instytucji koordynujących realizację strategii bałtyckiej (SUERMB). 

 

URBACT III 

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój 

miejski. Umożliwia miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w 

nich największe wyzwania. W szczególny sposób Program podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają 

w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować 

praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i 

środowiskowy. 

Beneficjenci: program skierowany jest do wszystkich kluczowych podmiotów zrównoważonego rozwoju 

miejskiego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym: polityków, decydentów, 

praktyków miejskich, wybieranych przedstawicieli i interesariuszy innych organów publicznych, sektora 

prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. 

Sieciowanie miast: uczestnictwo w Programie polega na sieciowaniu miast (tj. tworzenia konsorcjów 

projektowych) o różnych zakresach tematycznych ważnych dla rozwoju miast, np.: rewitalizacja miejska, 

wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną, promocja integracji społecznej i walki z ubóstwem, 

promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników, wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego  

i innowacji, itp. W sieciach URBACT miasta dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami, uczą się od 

siebie i wyciągają wspólne wnioski dla ulepszenia swoich polityk miejskich. Każde miasto uczestniczące w 

sieci, stosując metodę URBACT, musi utworzyć Lokalną Grupę Wsparcia URBACT, aby zaangażować 

lokalnych interesariuszy. Lokalne Grupy Wsparcia tworzone są na początku działania sieci, a jej celem jest 



wypracowanie Lokalnego Planu Działania, które w może i powinno stać się ważnym dokumentem 

strategicznym lub operacyjnym każdego partnera projektu. 

 

Horyzont 2020 

W latach 2014-2020 tematyka programu skupia się na zagadnieniach takich jak: transport, energia  

(w tym również budynki efektywne energetycznie), środowisko, dziedzictwo kulturowe, technologie 

informatyczne oraz tematyka związana ze społecznością miast. 

Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego, firmy i organizacje, uczelnie, instytuty badawcze  

i naukowe itp., które są zainteresowane realizacją innowacyjnych projektów w miastach. 

Partnerstwo: projekty będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych 

państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym, we wskazanych 

przypadkach projekty mogą być realizowane przez podmioty indywidualne: granty Europejskiej Rady ds. 

Badań Naukowych (ERC), niektóre działania Marii Skłodowskiej-Curie, instrument dla MŚP oraz działania 

koordynacyjne i wspierające (projekty CSA). 

 

Europa dla obywateli 

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy,  

a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa 

obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa 

europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci 

europejskiej. Na lata 2016-2020 Komisja Europejska ogłosiła priorytety, które odnoszą się – w zależności 

od komponentu – do rocznic wydarzeń historycznych lub aktualnie ważnych tematów związanych z szeroko 

rozumianą tematyką zaangażowania demokratycznego i społecznego obywateli Unii Europejskiej. 

Beneficjenci: nabory dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz organizacji 

pozarządowych, które mogą być zainteresowane realizacją projektów z zakresu rozwoju regionalnego, 

kultury, historii i budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Partnerstwo: w większości działań proponowanych w ramach programu, wymagany jest udział co najmniej 

jednego partnera zagranicznego i co najmniej jednego partnera z kraju należącego do Unii Europejskiej.   

W Komponencie 1. Pamięć europejska, gdzie międzynarodowe partnerstwo nie jest wymagane, konieczne 

jest wykazanie europejskiego wymiaru projektu.  

 

INTERREG (Polska-Słowacja) 

W latach 2014-2020 najwięcej środków w ramach programu zostanie przeznaczonych na inwestycje  

w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Następnie na 

infrastrukturę drogową usprawniającą komunikację między Polską a Słowacją oraz poprawiającą połączenia  

z Transeuropejską Siecią Transportową. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne 

transgraniczne przedsięwzięcia dotyczące kształcenia zawodowego, mające na celu dostosowanie edukacji 

zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na 

obszarze objętym wsparciem programu. 

Beneficjenci: organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia, jednostki 

ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje systemu 

oświaty i szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, europejskie ugrupowania współpracy 

terytorialnej, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki naukowe. 

Partnerstwo: projekty są realizowane we współpracy co najmniej dwóch organizacji, z których jedna 

pochodzi z Polski, druga ze Słowacji (z wyjątkiem europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej).  

Współpraca partnerów  zaplanowana w projekcie oceniana jest pod kątem następujących kryteriów: 

wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne finansowanie. W każdym projekcie 



wymagane jest spełnienie co najmniej trzech spośród czterech ww. kryteriów współpracy, przy czym 

zawsze muszą być spełnione dwa następujące kryteria: wspólne przygotowanie i wspólna realizacja. 


